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P6_TA(2006)0408 

Ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4  

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4 

(2005/2036 (REG)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sin afgørelse af 14. december 2004 om valgs prøvelse1, navnlig punkt 6, 

 

- der henviser til skrivelse fra generalsekretæren af 15. februar 2005, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 

Retsudvalget (A6-0274/2006), 

 

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen; 

 

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 

mødeperiode, jf. forretningsordenens artikel 202, stk. 3; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering. 

 

 

Nuværende ordlyd  Ændringer 

 

 

Ændring 1 

Artikel 3, stk. -1 (nyt) 

 

 -1. Efter valg til Europa-Parlamentet 

opfordrer formanden medlemsstaternes 

kompetente myndigheder til straks at 

meddele Parlamentet navnene på de 

valgte medlemmer, således at alle 

medlemmer kan deltage i Parlamentets 

møder fra det første møde efter valget. 

 Samtidig henleder formanden disse 

myndigheders opmærksomhed på de 

relevante bestemmelser i akten af 20. 

september 1976 og opfordrer dem til at 

træffe de nødvendige foranstaltninger 

med henblik på at undgå uforenelighed 

med mandatet som medlem af Europa-

                                                 
1  EUT C 226 E af 15.9.2005, s. 51. 
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Parlamentet. 

 (Den nuværende artikel 3, stk. 6, udgår.) 

 

 

Ændring 2 

Artikel 3, stk. -1 a (nyt) 

 

 -1a. Ethvert medlem, hvis valg er meddelt 

Parlamentet, afgiver, inden han kan 

deltage i Parlamentets møder, en skriftlig 

erklæring om, at han ikke besidder hverv, 

der er uforenelige med mandatet som 

medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 

7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 

1976. Efter valg til Europa-Parlamentet 

afgives denne erklæring om muligt senest 

seks dage før Parlamentets konstituerende 

møde. Ethvert medlem, hvis mandat 

endnu ikke er prøvet, eller for hvem der 

ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, 

og som har undertegnet den nævnte 

erklæring, deltager i Parlamentets og dets 

organers møder med fulde rettigheder. 

 Såfremt det på grundlag af offentligt 

tilgængelige oplysninger konstateres, at et 

medlem besidder et hverv, der er 

uforeneligt med mandatet som medlem af 

Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 

2, i akten af 20. september 1976, fastslår 

Parlamentet på grundlag af oplysninger 

fra formanden, at mandatet er blevet 

ledigt. 

 (Den nuværende artikel 3, stk. 5, udgår.) 

 

 

Ændring 3 

Artikel 3, stk. 2, afsnit 2 

 

Et medlems mandat kan først erklæres 

gyldigt, efter at den pågældende skriftligt 

har afgivet erklæringer på grundlag af 

artikel 7 i akten af 20. september 1976 og 

bilag I til denne forretningsorden. 

Et medlems mandat kan først erklæres 

gyldigt, efter at den pågældende skriftligt 

har afgivet erklæringer i henhold til denne 

artikel og bilag I til denne 

forretningsorden. 

 

 

Ændring 4 

Artikel 4, stk. 4 
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4. Uforenelighed som følge af national 

lovgivning meddeles Parlamentet, som 

tager meddelelsen til efterretning. 

4. Når en medlemsstats kompetente 

myndighed underretter formanden om, at 

et mandat er ophørt i henhold til 

bestemmelser i den pågældende 

medlemsstats lovgivning som følge af 

enten uforenelighed i henhold til artikel 7, 

stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller 

fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 

13, stk. 3, meddeler formanden 

Parlamentet, at mandatet er ophørt på den 

af medlemsstaten oplyste dato, og 

opfordrer medlemsstaten til straks at 

besætte det ledige mandat. 

Giver medlemsstaternes eller Unionens 

kompetente myndigheder eller det 

pågældende medlem formanden 

meddelelse om udnævnelse til hverv, der er 

uforenelige med medlemskab af Europa-

Parlamentet, underretter formanden 

Parlamentet, som konstaterer, at mandatet 

er blevet ledigt. 

Giver medlemsstaternes eller Unionens 

kompetente myndigheder eller det 

pågældende medlem formanden 

meddelelse om udnævnelse eller valg til 

hverv, der er uforenelige med hvervet som 

medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 

7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 

1976, underretter formanden Parlamentet, 

som konstaterer, at mandatet er blevet 

ledigt. 

 

 

Ændring 5 

Artikel 4, stk. 6, led 2 

 

- ved udnævnelse til hverv, som er 

uforenelige med mandatet som medlem af 

Europa-Parlamentet enten i henhold til 

den nationale valglov eller i henhold til 
artikel 7 i akten af 20. september 1976: fra 

det tidspunkt, der angives af 

medlemsstaternes eller Unionens 

kompetente myndigheder eller det 

pågældende medlem. 

- ved udnævnelse eller valg til hverv, som 

er uforenelige med mandatet som medlem 

af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 

eller 2, i akten af 20. september 1976: fra 

det tidspunkt, der angives af 

medlemsstaternes eller Unionens 

kompetente myndigheder eller det 

pågældende medlem. 

 

 

Ændring 6 

Artikel 4, stk. 7 

 

7. Når Parlamentet har konstateret, at et 

mandat er blevet ledigt, underretter det 

vedkommende medlemsstat herom. 

7. Når Parlamentet har konstateret, at et 

mandat er blevet ledigt, underretter det 

vedkommende medlemsstat herom og 

opfordrer den til straks at besætte det 

ledige mandat. 
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Ændring 7 

Artikel 11, fortolkning 

 

Rejses der under aldersformandens ledelse 

spørgsmål om valgs prøvelse, henviser 

denne spørgsmålet til det kompetente 

udvalg. 

Det ældste medlem udøver formandens 

beføjelser i henhold til artikel 3, stk. -1a, 

andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs 

prøvelse, der rejses under 

aldersformandens ledelse, henvises til det 

kompetente udvalg. 

 

 


